
240335 Beck-Filler     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Gips   

MBK-Type: Gipsfiller  

Glans: Ca. 3 helmat 

Vol. tørstof:   

Kulør: Hvid 

Tørretid: Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF  

Påføring: +10 ºC til +25º C. RF: 40-80% 

Fortynding: Vand  

Rækkeevne:  

Værktøj: Spartel 

Mal-Kode: 00-1 (1993) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan 
vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. 
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Beskrivelse 
Beck-Filler kan benyttes Indendørs til reparation af mindre huller og revner, i puds, beton og gipskarton. Produktet 
kan også benyttes til reparation af stuk og andet gipsarbejde. 
Efter optørring er Beck-Filler slib bar, samt søm og skruefast til lettere belastning.  
Beck-Filler kan benyttes fra 1-20 mm uden at synke eller revne. 
 
 
Behandling 
Bland 2 dele Beck-Filler i 1 del vand og rør rundt til man opnår en ensartet masse uden klumper. 
Til dybere huller kan man tilsætte mindre vand for at opnår en tykkere masse. 
Beck-Filler kan anvendes ca. 1 timer før det størkner. Det er vigtigt at benytte en ren gipskop, da gamle rester af 
filler af forkorte anvendelsestiden. 
 
Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt. Nødvendig grunding udføres med Mikrodispers 716 eller 
Alkydgrunder 710. Børst huller og revner grundigt og påfør minimum 1 mm Beck-Filler fast med en rustfri spartel  
Glat overfladen i niveau med den omgivne overflade med en fugtig spartel, når filleren har sat sig. Hvis hullerne er 
mere end 2 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørring mellem lagene. 
Gennemslag af rust og lignende, bør forsegles inden spartling. Det anbefales at grunde de spartlede overflader 
ind videre behandling. 
 
 
Sikkerhed & miljø 
Spartel: Arbejdstøj, Nitrilhandsker og beskyttelsesbriller. 
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk 
 
Bemærk 
Ren beholder og korrekt blandingsforhold er vigtigt for optimal hærdning. 
Ved stærkt sugende, ikke grundede underlag må der ikke påføres under 1 mm lagtykkelse, da der af fysiske 
grunde kan opstå afkridtning. 
 
 


